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ভুযতাদ াকেয বফরুকে বফকরাকে বে বজাদ ফরা 
মাকফ? 

 
প্রশ্নঃ  
ভুযতাদ াকেয বফরুকে বফকরাকে বে বজাদ ফরা মাকফ? 

প্রশ্নোযী- ফুজ  
 
ঈত্তয:   

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
তাগুত ও ভুযতাদ ােকে াযকেয জনয তায বফরুকে স্ত্র 
বেতার এফং বেতাকরয ঈকেকয ম্পাবদত নযানয োমযক্রভ বজাদ 
বককফ গেয।  

ফরা ফাহুরয, ভুযতাদ াকেয বফরুকে বজাকদয ঈকেযআ আ’রাকে 
োবরভাতুল্লা তথা অল্লায োবরভাকে ফরুন্দ েযা এফং জবভকন 
অল্লায যীো প্রবতবিত েযা। ুতযাং এঈকেকয বজাদযত ফযবি 
ঈি াে ফা তায কমাগীয াকত বনত কর তাযাও ীদ গেয কফ 
এফং তাকদয ওয ীকদয বফধান োমযেয কফ।  
া ওোবরঈল্লা দদরবব য. (১১৭৬ ব.) ফকরন,  

كفر اْْلَِليَفة ابنكار ضرورى من ضرورايت الّدين حل ِقَتالو بل َوجب َوِإَّلا   فَِإذا
ة َنصبو، يل خيَاؼ مفسدتو على اْلَقْوم، ََّل، َوَذِلَك ِِلَناُو ِحيَنِئٍذ فَاَتت مصلحَ 
(، الناشر: 232/ 2حجة هللا البالغة )-َفَصاَر ِقَتالو من اْلَِْهاد ِف َسِبيل هللا. 

 لبنان –بريوت  يل،دار اْل

ফাতওয়্া নাম্বার: 1৬7                             প্রকাশকালঃ13-০4-২০২১ ইং 
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“জরুবযোকত দ্বীকনয দোকনা বেছ ু স্বীোয েযায োযকে খবরপা 
োকপয কে দগকর তায  বফরুকে বেতার বফধ, ফযং ওোবজফ। নযথাে 
তায বফরুকে বেতার বফধ নে। োযে, দম ভারাাকতয ঈকেকয তাকে 
বনকোগ দদো কেবছর, োকপয কে দগকর তা ফযাত ে; ফযং তখন 
তায োযকে ভুবরভকদয ঈকটা ক্ষবতয অঙ্কা বতবয ে। এফস্থাে 

তায বফরুকে বেতার; বজাদ বপ াবফবরল্লায ন্তবুযি।” -
হুজ্জাবতল্লাবর ফাবরগা: ২/২৩২ 
আভাভ নফবফ য. (৬৭৬ ব.) ফকরন,  

يغسل الشهيد وَّل يصلى عليو وىو من مات ِف قتال الكفار بسببو.  وَّل
 (60منهاج الطالبني وعمدة املفتني ِف الفقو )ص: 

“ীদকে দগার দদো কফ না, এফং (াবপবে ভামাফ ভকত) 
জানামাও ড়া কফ না। ীদ কে োকপযকদয বফরুকে বেতাকর; 

বেতার ংক্রান্ত দোকনা োযকে দম ফযবি ভৃতুয ফযে েকয।” -
বভনাজুত তাবরবফন, ৃিা: ৬০ 
এয ফযাখযাে খবতফ াযবফবন য. (৯৭৭ ব.) ফকরন,  

وىو( أي الشهيد الذي حيرم عليو غسلو والصالة عليو، ضابطو أنو كل )من )
مات( ولو امرأة أو رقيقا أو صغريا أو جمنوان )ِف قتال الكفار( أو الكافر 
الواحد، سواء أكانوا حربيني أم مرتدين أم أىل ذمة، قصدوا قطع الطريق علينا 

أصابو سالح مسلم خطأ،  أو حنو ذلك )بسببو( أي القتال سواء قتلو كافر، أم
أم عاد إليو سالحو، أم تردى ِف بئر أو وىدة، أم رفستو دابتو فمات، أم قتلو 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ -مسلم ابغ استعان بو أىل احلرب. 
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ىػ(، ط. 977(، اْلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 34 -2/33املنهاج )
 دار الكتب العلمية

“দম ীদকে দগার দদো ও জানামা ড়া বনকলধ, তায ংজ্ঞাে 
ভূরনীবত করা, ীদ প্রকতযে এভন ভুবরভ –চাআ দ ভবরা, দগারাভ, 
নাফাকরগ ফা াগর দমআ দাে না দেন- দম এে ফা এোবধে োকপকযয 
বফরুকে বেতাকর; বেতার ংক্রান্ত দোকনা োযকে ভৃতুয ফযে েযকফ। 
কত াকয দ োকপয াযবফ, ভুযতাদ ফা বমবি। কত াকয তাযা 
অভাকদয বফরুকে যাজাবন েযকত একবছর (পকর ভাযাভাবয দফেঁকধ 
দগকছ) ফা নয দোকনা োযকেও কত াকয। ঈি ভুবরভকে দোকনা 
োকপয তযা েকয থােকরও ীদ; দোকনা ভুবরকভয স্ত্র বুরক্রকভ 
তায গাকে দরকগ ভাযা দগকরও ীদ। (কজাকয চারনায পকর) বনকজয 
স্ত্র বনকজয গাকে বপকয এক ভাযা দগকরও ীদ। দোকনা েূক ফা 
গকতয কড় ভাযা দগকরও ীদ। অন ফাকনয বনকচ বষ্ট কে ভাযা 
দগকরও ীদ। বেংফা াযবফ োকপযকদয দরবুি ীভারংঘনোযী 

দোকনা ভুবরভ তাকে তযা েযকরও ীদ।” -ভুগবনর ভুতাজ: 
২/৩৩-৩৪ 
ােখ খােয াআোর ফকরন,  

 ىذا القتال ىو من اْلهاد ِف سبيل هللا؟: ىل اثلثا
  :ىو اْلواب

كان احلاكم قد كفر فعال، وساندتو قوى أيدتو على ابطلو، فالقتال ِف   إن
سبيل إزاحتو وقتلو ىو جهاد ِف سبيل هللا؛ ِلنو ينطبق عليو أنو قتال كافر 

 .... إلعالء كلمة هللا عز وجل
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من الثائرين ِف وجو احلاكم الكافر يكون شهيدا ىف الدنيا واآلخرة،  واملقتول
 ..... حىت ولو قتلو مسلم يؤيد ذلك احلاكم الكافر

ىذا، فاحلاكم املرتد صار من أىل احلرب، واملسلمون الذين يقاتلون ِف  وعلى
صفو صاروا بغاة يستعني هبم من ىو من أىل احلرب، فمن يقتل على أيديهم 

ِف حرب ضد الكافر، فيكون شهيدا ِف حكم الدنيا واآلخرة،  إمنا يقتل
 ......وتكون ىذه احلرب جهادا ِف سبيل هللا

 ، ط. دار ابن حزم140-139اْلهاد والقتال ِف السياسة الشرعية: ص: -

“তৃতীে অকরাচনা: ভুযতাদ াকেয বফরুকে বেতার; বজাদ বপ 
াবফবরল্লা গেয কফ বে?  
ঈত্তয: াে মবদ ফাস্তকফআ োকপয কে মাে এফং বিয বধোযী 
বফববন্ন দর এ নযাে োকজ তায কমাগীয বূবভোে ফতীেয ে, 
তাকর তাকে াযে ও তযায জনয বেতার েযা বজাদ বপ 

াবফবরল্লা’য ন্তুবুযি। োযে এ বেতাকরয ফযাাকয এ েথা 

প্রকমাজয দম, এবি আ’রাকে োবরভাতুল্লায জনয োকপকযয বফরুকে 
বেতার।...  
ভুযতাদ াকেয বফরুকে বফকরাোযীকদয মাযা বনত কফ, তাযা দুবনো 
ও অকখযাত ঈবে বফচাকয ীদ গেয কফ। এভনবে ঈি ভুযতাদ 
াকেয ক্ষাফরম্বী দোকনা ভুবরভ তাকে তযা েযকরও দ ীদ। 
.... 
তএফ ফরা মাে, ভুযতাদ াে াযবফ োকপকয বযেত ে। দমফ 
ভুবরভ তায ক্ষ কে বেতার েকয, তাযা ীভারংঘনোযীকত বযেত 
ে, মাকদযকে াযবফযা ফযফায েকয। োকজআ তাকদয াকত মাযা বনত 
কফ, তাযা োকপকযয বফরুকে বেতাকর বনত এফং দুবনো অকখযাত 
ঈবে বফচাকযআ তাযা ীদ গেয কফ। অয এ মুে কফ বজাদ বপ 
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াবফবরল্লা।...” -অরবজাদ ওোর বেতার বপবোাবত 
যইেযা: ১৩৯-১৪০ 
ঈকল্লখয, ভুযতাদ ােকদয বফরুকে বজাদ, অর োকপযকদয বফরুকে 
আেদাবভ বজাদ কক্ষা বধে গুরুত্বূেয। ভুবরভ দাবফদায ফাকতবন 
োকপযকদয ফযাাকয ােখুর আরাভ আফকন তাআবভো য. (৭২৮ ব.) 
ফকরন, 

ىؤَّلء وإقامة احلدود عليهم من أعظم الطاعات وأكرب ريب أن جهاد  وَّل
الواجبات وىو أفضل من جهاد من َّل يقاتل املسلمني من املشركني وأىل 
الكتاب؛ فإن جهاد ىؤَّلء من جنس جهاد املرتدين والصديق وسائر 
الصحابة بدءوا جبهاد املرتدين قبل جهاد الكفار من أىل الكتاب؛ فإن جهاد 

من بالد املسلمني وأن يدخل فيو من أراد اْلروج عنو.  حفظ ملا فتح ؤَّلءى
وجهاد من مل يقاتلنا من املشركني وأىل الكتاب من زايدة إظهار الدين. 

 (159-158/ 35وحفظ رأس املال مقدم على الربح. جمموع الفتاوى )
“দোকনা কন্দ দনআ দম, একদয বফরুকে বজাদ েযা এফং একদয 
ওয দ োকেভ েযা অল্লা তাঅরায ভা অনুগকতযয োজ এফং 
ফযাকক্ষা ফড় পযমগুকরায ন্তবুযি। এ োজ দমফ ভুবযে ও অকর 
বেতাফ ভুবরভকদয বফরুকে মুকে বরপ্ত নে, তাকদয বফরুকে বেতার 
েযায দচকেও ফড় পবজরকতয োজ। োযে একদয বফরুকে বজাদ েযা 
ভুযতাদকদয বফরুকে বজাদ েযায দেবেবুি। ববেকে অেফায (অফু 
ফেয) যাবদ. নয ের াাফাকে দেযাভ অকর বেতাফ 
োকপযকদয দযকখ অকগ ভুযতাদকদয বফরুকে বজাদ েকযকছন। োযে, 
একদয বফরুকে বজাদ েযায ঈকেয বফবজত ভুবরভ বূবভগুকরা ুযবক্ষত 
যাখা এফং মাযা দ্বীন দথকে দফয কে দগকছ, তাকদযকে ুনযাে তাকত 
বপবযকে অনা। ক্ষান্তকয দমের ভুবযে ও অকর বেতাফ অভাকদয 
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বফরুকে বেতাকর অকবন, তাকদয বফরুকে বেতাকরয ঈকেয (অযও 
বূবভ ও ফযবিয ওয) দ্বীকনয অবধতয বফস্তায েযা। এেথা স্পষ্ট দম, 

রাকবয তুরনাে ভরূধন বিে যাখা গ্রগেয।” -ভাজভঈুর 
পাতাওো:৩৫/১৫৮-১৫৯ 
ভুযতাদ াে ম্পকেয এেবি াবদক মযত ঈফাদা আফকন াকভত 
যাবদোল্লাহু অনহু ফকরন,  

النيب ملسو هيلع هللا ىلص فَػَبايَػْعَناُه. فكان فيما أخذ علينا َأْن اَبيَػَعَنا على السمع والطاعة  دعاان
َأْىَلو.  ِف َمنَشِطنا وَمْكَرِىنا، وُعسران وُيسران، َوأَثَػَرة علينا، َوَأْن َّل نُػَنازَِع اَِلْمرَ 

اَّللاِ ِفيِو بُػْرَىاٌن. )متفق عليو وىذا لفظ  نَ قَاَل: ِإَّلا َأْن تَػَرْوا ُكْفرًا بَػَواًحا ِعْندَُكْم مِ 
 (.مسلم

“অভাকদযকে যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব ওো াল্লাভ ডােকরন এফং 
অভযা তােঁয াকত ফাআঅত রাভ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওো 
াল্লাভ অভাকদয দথকে দম বফলকে ফাআঅত বনকরন তায এেবি বছর, 
অভযা অভাকদয ছন্দনীে-ছন্দনীে বফলকে, ুকখ-দুঃকখ এফং 
অভাকদয ওয মবদ নযকে প্রাধানয দদো ে, তথাবও (অভীকযয 
েথা) শুনকফা ও অনুগতয েযকফা এফং অভযা দাবেত্বীকরয াকথ 
দাবেত্ব বনকে বফফাকদ জড়াকফা না। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব ওোাল্লাভ 
ফকরন তকফ যােঁ, মবদ (দাবেত্বীকরয দথকে) দতাভযা দোকনা স্পষ্ট েুপয 
দদখকত াও, মায ফযাাকয অল্লায ক্ষ দথকে দতাভাকদয োকছ ুস্পষ্ট 

প্রভাে বফদযভান যকেকছ- তাকর ববন্ন েথা।” -ী ফুখাযী: ৬৬৪৭, 
ী ভুবরভ: ৪৮৭৭ 
াকপম আফকন াজায য. (৮৫২ ব.) ফকরন,  
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أنو يَنَعزُِل ابلكفر إمجاعا فيجُب على كل مسلٍم القياُم ِف ذلك، فمن  ملخصو
َقِوَي على ذلك فلو الثواُب، ومن داىن فعليو اإلمثُ، ومن َعَجَز وجبْت عليو 

  اهلجرُة من تلَك اِلرِض. اىػ
“াযেথা, েুপবযয োযকে াে ফযিবতক্রকভ াবযত কে 
মাকফ। তখন প্রবতবি ভুরভাকনয ওয পযজ করা, তায বফরুকে রুকখ 
দােঁড়াকনা। দম তাকত ক্ষভ কফ, তায জনয যকেকছ প্রবতদান। দম 
ববথরতা েযকফ, দ গুনাগায কফ। অয দম ক্ষভ, তায জনয 

অফযে করা ওআ বূবভ দথকে বজযত েযা।” – পাতহুর ফাবয: 
১৩/১৫৩ 

অফু ভুািাদ অব্দলু্লা অরভাবদ (ঈবপো অনহু) 
২৬-০৮-১৪৪২ ব. 
১০-০৪-২০২১ আং 

 
 


